
Un tractor s-a răsturnat peste 
un bărbat. Pentru gestionarea 
acestui eveniment, la fața 
locului s-au deplasat rapid două 
echipaje de pompieri, cu o 
autospecială de descarcerare și 
o ambulanță SMURD, iar din 
cadrul Inspectoratului General 
de Aviație al M.A.I. un elicopter 
SMURD.

Pe numărul unic pentru 
apelur i  de urgență 112,  
pompierii militari din cadrul 
Detașamentului Videle au fost 
solicitați să intervină pentru 
salvarea unei persoane de sub 
un tractor răsturnat, pe raza 
localității Talpa Bâscoveni.

(Continuare  în  pagina  2)

Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltăr i i  Rurale a 
alocat, de la bugetul de 
s t a t ,  suma  de  178  
milioane de lei pentru 
susținerea  financiară a 
Programului  de produse 
lactate acordate elevilor, 
în acest fel fiind sprijiniți și 
producătorii de lapte și 
procesatorii de lactate din 
România.

(Continuare  în  
pagina  4)

Colegiul Național Pedagogic ”Mircea Scarlat” din 
Alexandria s-a situat pe locul 1 la nivelul județului 
Teleorman privind promovabilitatea la examenul de 

Bacalaureat 2020. 89,5 la sută dintre elevii colegiului au 
reușit să promoveze examenul maturității. Mai mult decât 
atât, unul dintre elevi a avut media 10.

După o săptămână de foc în care au fost nevoiţi să 
susţină examenul de Balaureat 2020, peste 52 la sută 

dintre elevii teleormăneni pot răsufla ușurați. Înainte de 
depunerea contestațiilor, promovabilitatea la nivelul 
județului este de 52,19 la sută. Avem și doi elevi care au 

obținut media 10. Unul dintre ei este de la Colegiul 
Național Pedagogic ”Mircea Scarlat” – Delcea Andreea 
Georgiana, iar celălalt de la Liceul Teoretic Zimnicea – 
Negru Vlad.

(Continuare  în  pagina  7)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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(€) 1 EUR 
4.8319 lei

($) 1 USD
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1 XAU 
243.8935 lei

(£) 1 GBP 
5.3578 lei

(Gramul
de aur)
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2Colegiul Pedagogic ”Mircea Scarlat”, 
cel mai bun din județul Teleorman

Ajutor însumând 178
 de milioane de lei pentru producătorii 

și procesatorii de lapte!

ITM Teleorman:
 Acțiune de 

conştientizare 
şi control

Preluat de elicopterul SMURD

Restricționarea 
circulației pe 

Bulevardul 
Independenței 

din Turnu Măgurele



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
P e n t r u  g e s t i o n a r e a  

acestui eveniment, la fața 
locului s-au deplasat rapid 
două echipaje de pompieri, cu 
o  a u t o s p e c i a l ă  d e  
descarcerare și o ambulanță 
SMURD, iar din cadrul 
Inspectoratului General de 
Aviație al M.A.I. un elicopter 

SMURD.
La sosirea salvatorilor, a 

fost găsită o victimă, un 
bărba t  de  47  de  an i ,  
neîncarcerat, cu multiple 
t raumat isme la  n ive lu l  
membrelor, în stare de 
s e m i c o n ș t i e n ț ă .  D u p ă  
acordarea primului ajutor, 
acesta a fost preluat de 

echipajul medical de pe 
e l i co p te ru l  SMU R D  ș i  
t ranspor ta t  la  Sp i ta lu l  
Floreasca din municipiul 
București.

Pompierii au continuat 
misiunea pentru asigurarea 
măsurilor de prevenire și 
stingere a incendiilor.

C.DUMITRACHE

Primăria municipiului Turnu Măgurele ne informează că  
începând cu data de 3 iulie 2020 circulaţia rutieră pe Bulevardul 
Independeţei (tronsonul cuprins între str. 1 Mai şi str. Republicii) 
este interzisă în ambele sensuri ca urmare a încetării 
aplicabilităţii H.C.L. nr. 149/02.11.2018 privind stabilirea unor 
măsuri de reglementare a circulaţiei la nivelul municipiului Turnu 
Măgurele pentru reabilitarea străzilor din zona centrală.

Fac excepţie de la această restricționare următoarele  
autovehicule: Ambulanţa; S.M.U.R.D.; autospeciale de 
pompieri; autospeciale M.A.I.;  autospeciale  pentru ridicarea 
deşeurilor menajere  şi salubritate; maşinile de intervenţie a 
operatorilor serviciilor publice (apă, canalizare, gaze  naturale, 
telecomunicaţii).

Cornelia RĂDULESCU

SC Mara Prod Com SRL angajează personal 
supermarket. Relații la sediul societății din Alexandria, Str. 
Abatorului, Nr. 1 Bis. Telefon: 0247/314.575

***
SC Mara Prod Com SRL angajează escavatoriști și 

buldoescavatoriști. Relații la telefon 0766.279.773.
***

SC ATAC GUARD&PROTECT SRL angajează agenți de 
pază. Telefon: 0247/312.854.

***
Angajăm șoferi categoria C. Relații la telefon 

0766.279.773.
***

SC MARA PROD COM SRL angajează muncitori 
necalificați.  Relații la telefon 0766.279.773.

***
Angajăm șef firmă de pază și paznici. Relații la telefon: 

0766.279773.
***

SC MARA PROD COM SRL angajează economist și 
contabil, de preferat cu experiență în muncă.  Relații la 
telefon: 0247/314.575. 

***
Complexul turistic MARA angajează ospătari pentru 

restaurantul RIVIERA și personal de serviciu pentru motel 
și spălătorie. Relații la tel. 0723.148.613 sau direct la sediul 
complexului.

Anunţuri

Preluat de elicopterul SMURD

Serviciul Publicitate Imobiliară a înregistrat 
în RGI, în luna mai 2020, un număr total de 
6.106 cereri.

Referitor la activitatea de înregistrare 
sistematică la nivel de sector cadastral, 
activitatea a fost următoarea:

În Finanțarea 3 2018-2020 s-au finalizat 2 
sectoare cadastrale pentru UAT Trivalea 
Moșteni, cuprinzând un număr de 1.686 
imobile și a fost reluată activitatea privind 
derularea lucrărilor de înregistrare sistematică 
desfășurate pe sectoare cadastrale, 30 de 
UAT-uri ale căror contracte au fost suspendate 
pe durata stării de urgență.

Pentru Finanțarea 4 2018-2020 s-au 
finalizat 2 sectore cadastrale pentru UAT 
Tătărăștii de Sus, cuprinzând un număr de 
1384 imobile aferente; a fost reluată 
activitatea privind derularea lucrărilor de 
înregistrare sistematică desfășurată pe 
sectoare cadastrale, 5 UAT-uri ale căror 
contracte au fost suspendate pe durata stării 
de urgență, acestea fiind operate și în aplicația 
ECIS.

Prin Finanțarea 5 2019-2020 s-a reluat 
activitatea privind derularea lucrărilor de 

înregistrare sistematică desfășurată pe 
sectoare cadastrale, 27 UAT-uri ale căror 
contracte au fost suspendate pe durata stării 
de urgență, acestea fiind operate și în aplicația 
ECIS.

În cadrul Finanțarii 6 2019-2021: s-a reluat 
activitatea privind derularea lucrărilor de 
înregistrare sistematică desfășurată pe 
sectoare cadastrale, 17 UAT-uri ale căror 
contracte au fost suspendate pe durata stării 
de urgență, acestea fiind operate și în aplicația 
ECIS.

Pentru punerea în aplicare a legilor 
fondului funciar au fost scrise 49 titluri de 
proprietate și 98  titluri de proprietate au fost 
modificate.

Cornelia RĂDULESCU

După ploile intense, luna 
iulie vine cu un val de căldură 
şi cu temperaturi de peste 35 

de grade Celsius. Sudul ţării 
va fi pârjolit de arsiţă. 
Directorul Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie, 
Elena Mateescu, spune că 
luna iulie va fi caracterizată nu 

doar de caniculă, ci și de vijelii 
şi căderi de grindină.

„Ne aşteptam la un an al 

extremelor meteorologice. 
După 8 luni de secetă, am 
avut 2 luni cu cantităţi 
abundente de precipitaţii. 
S ă p t ă m â n a  v i i t o a r e  
(săptămâna curentă - n.r.) va 

fi caniculă. Va fi un an al 
extremelor meteorologice”, a 
declarat Elena Mateescu, 
director ANM.

Specialiştii din cadrul 
Organizaţiei Meteorologice 
M o n d i a l e  e s t i m e a z ă  
posibilitatea ca 2020 să se 
alăture seriei celor mai 
călduroşi ani din istoria 
măsurătorilor meteorologice.

„Şi în România, 2020 se 
poate alătura seriei anilor 
celor mai călduroşi ani din 
istorie. Anul 2019 a fost cel 
mai călduros din 1900 şi până 
în prezent. Am avut o vară 
2019 a patra vară cea mai 
caldă din istorie, o toamnă 
2019 cea mai călduroasă şi 
iarna 2019-2020 a doua iarnă 
cea mai caldă din istorie”, a 
spus directorul ANM.

A lexandru  
Rafila atrage 
a t e n t i a  c a  
aglomerat i i le  
d i n  z o n e l e  
turistice sunt 
posibile surse 
p e n t r u  
r a s p a n d i r e a  
coronavirus.

„În general 
zonele turistice 
sunt niște surse 
posibile pentru răspândirea infecției, mai ales dacă se 
desfășoară un turism mai puțin organizat”, a spus Alexandru 
Rafila la o televiziune de știri.

„Noi spunem că masca se folosește în spații închise sau în 
mijloace de transport. Dacă în aer liber este o foarte mare 
aglomerație, iar acea distanță minimă de un metru și jumătate în 
mod evident nu este respectată, atunci și spațiul acesta liber 
devine propice pentru transmiterea bolii. Cred că nu erau foarte 
multe persoane într-o astfel de situație – care ar fi utilizat 
masca”, a explicat medicul.

 „O atitudine mai fermă din partea autorităților care să 
împiedice aglomerațiile mari de oameni se poate lua. Adică, noi 
am stabilit un număr de persoane care pot să stea împreună, iar 
dacă discutăm de 5, 6 persoane, iar acolo sunt 600... Vă dați 
seama că s-ar putea încerca convingerea oamenilor, că nu 
trebuie să intrăm în zona măsurilor coercitive. Dacă avem 
suficientă abilitate cred că există posibilitatea să îi convingem 
pe oameni să se depărteze și să evite aglomerația excesivă”, a 
completat Rafila.

Restricționarea circulației pe 
Bulevardul Independenței 

din Turnu Măgurele

Alexandru Rafila avertizează:
 "Zonele turistice, surse pentru 

răspândirea coronavirus"

Rata şomajului în România a ajuns la 5,2% 
în luna mai 2020, cea mai mare valoare din 
ultimii trei ani, arată datele publicate joi de 
Institutul Naţional de Statistică.

"Rata şomajului în luna mai 2020 a crescut 
la nivelul celei de acum 3 ani (prima parte a 
anului 2017), respectiv cu 0,4 puncte 
procentuale faţă de cea înregistrată în luna 
precedentă (5,2 faţă de 4,8%)", precizează 
INS.

Numărul şomerilor  a ajuns, în luna mai, la 
463.000 persoane, cu 31.000 peste luna 
precedentă și cu peste 110.000 mai mult față 
de luna mai a anului trecut. 

Pe sexe, rata şomajului la bărbaţi a 
depăşit-o cu 2,1 puncte procentuale pe cea a 
femeilor (6,1% față de 4,0%).

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Teleorman:

Lucrări de înregistrare sistematică

Meteorologii anunță temperaturi uriașe în iulie

Rata șomajului în România a ajuns la 5,2%, 
cea mai mare valoare din ultimii ani
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Camera Deputaţilor (decizională) a adoptat, 
marţi, un proiect de lege care prevede că este 
interzisă discriminarea sau concedierea 
salariaţilor pe criterii de rasă, cetăţenie, etnie, 
culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături 
genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, 
handicap, boală cronică necontagioasă, 
infectare HIV, opţiune politică, situaţie sau 
responsabilitate familială, apartenenţă ori 
activitate sindicală, apartenenţă la o categorie 
defavorizată, sancţiunea fiind amendă de la 
1.000 lei la 20.000 lei, potrivit Agerpres.

Proiectul a trecut și de Senat și va merge la 
promulgare la președintele Klaus Iohannis.

Propunerea legislativă are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr. 53/2003 – Codul muncii, urmărindu-se 
definirea mai precisă a conceptului de 
discriminare în domeniul relaţiilor de muncă.

Potrivit prevederilor adoptate, „orice 
discriminare directă sau indirectă faţă de un 
salariat, discriminare prin asociere, hărţuire sau 
faptă de victimizare, bazată pe criteriul de rasă, 
cetăţenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine 
socială, trăsături genetice, sex, orientare 
sexuală, vârstă, handicap, boală cronică 
necontagioasă, infectare cu HIV, opţiune 
politică, situaţie sau responsabilitate familială, 
apartenenţă ori activitate sindicală, apartenenţă 
la o categorie defavorizată, este interzisă”.

Constituie discriminare directă orice act sau 
faptă de deosebire, excludere, restricţie sau 
preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe 
dintre aceste criterii, care au ca scop sau ca efect 
neacordarea, restrângerea ori înlăturarea 
recunoaşterii, folosinţei sau exercitării 
drepturilor prevăzute în legislaţia muncii.

Constituie discriminare indirectă orice 
prevedere, acţiune, criteriu sau practică aparent 
neutră care are ca efect dezavantajarea unei 
persoane faţă de o altă persoană în baza unuia 
dintre aceste criterii, în afară de cazul în care 
acea prevedere, acţiune, criteriu sau practică se 
justifică în mod obiectiv, printr-un scop legitim şi 
dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt 

proporţionale, adecvate şi necesare.
Deputaţii au introdus mai multe texte noi.
Astfel, conform acestora, „hărţuirea constă în 

orice tip de comportament care are la bază unul 
dintre aceste criterii care are ca scop sau ca 
efect lezarea demnităţii unei persoane şi duce la 
crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, 
umilitor sau ofensator”.

Discriminarea prin asociere constă în orice 
act sau faptă de discriminare săvârşită împotriva 
unei persoane care, deşi nu face

parte dintr-o categorie de persoane 
identificată potrivit acestor criterii, este asociată 
sau prezumată a fi asociată cu una sau mai 
multe persoane aparţinând unei astfel de 
categorii de persoane. Constituie victimizare 
orice tratament advers, venit ca reacţie la o 
plângere sau acţiune în justiţie cu privire la 
încălcarea principiului tratamentului egal şi al 
nediscriminării. Orice comportament care 
constă în a dispune, scris sau verbal, unei 
persoane să utilizeze o formă de discriminare, 
care are la bază unul din aceste criterii împotriva 
uneia sau mai multor persoane, este considerat 
discriminare, prevăd textele adoptate, transmite 
Agerpres.

Nu constituie discriminare excluderea, 
deosebirea, restricţia sau preferinţa în privinţa 
unui anumit loc de muncă în cazul în care, prin 
natura specifică a activităţii în cauză sau a 
condiţiilor în care activitatea respectivă este 
realizată, există anumite cerinţe profesionale 
esenţiale şi determinante, cu condiţia ca scopul 
să fie legitim şi cerinţele proporţionale.

Este interzisă concedierea salariaţilor pe 
criterii de rasă, cetăţenie, etnie, culoare, limbă, 
religie, origine socială, trăsături genetice, sex, 
orientare sexuală, vârstă, handicap, boală 
cronică necontagioasă, infectare HIV, opţiune 
politică, situaţie sau responsabilitate familială, 
apartenenţă ori activitate sindicală, apartenenţă 
la o categorie defavorizată.

Nerespectarea acestor dispoziţi i se 
sancţionează cu amendă de la 1.000 la 20.000 
lei, mai prevede proiectul.

Obișnuiți deja cu alternanța la guvernare, social-

democrații sunt tot mai tăcuți  în ultimul timp. Haina grea a 

opoziției, la care i-a dus Viorica Dăncilă, îl face pe actualul 

președinte PSD Marcel Ciolacu să pară că a pus batista pe 

țambal. În an dublu electoral, alegeri locale și 

parlamentare, social-democrații se concentrează pe 

păstrarea primarilor pe care îi au, știut fiind că liberalii 

vor să câștige cât mai multe unități administrativ 

teritoriale. Este foarte important numărul primăriilor, 

fiindcă de acolo vin voturile mai departe, în campania 

electorală pentru Parlament. În cele trei municipii și două 

orașe din Teleorman, PSD-ul merge cu aceeași primari. 

Liberalii și celelalte partide și-au anunțat deja candidații, 

dar este știut faptul că primarii în funcție au un mare 

avantaj față de contracandidații săi.

În ceea ce privește alegerile parlamentare, care și ele 

bat la ușă, social-democrații întârzie cu anunțarea 

candidaților pentru Senat și Camera Deputaților. Probabil 

că vor face iarăși selecția doritorilor de a fi parlamentari 

aplicând vestitul cod de integritate. Președintele 

Organizației Județene Teleorman a Partidului Social 

Democrat, Adrian Ionuț Gâdea, tace cu obstinație în 

privința viitorilor candidați. Liberalii au anunțat că ei sunt 

siguri de un post de senator, și alte trei de deputați, și au 

anunțat și cei mai probabil candidați. Câte locuri vor mai 

prinde social-democrații, rămâne de văzut. Cine vor fi oare 

candidații la social-democrați la viitorul Parlament. Cu 

siguranță că pentru Senat nu va mai fi propusă Carmen 

Daniela Dan. Și la Camera Deputaților este sigur că nu va 

mai candida deputatul Petre Cioabă, cel care a ajuns 

parlamentar după ce Liviu Nicolae Dragnea a fost arestat. 

Deputatul Valentin Boboc și-a manifestat intenția de a mai 

candida pentru încă un mandat, al treilea consecutiv, dar 

rămâne de văzut ce va spune și partidul. În ce o privește pe 

Violeta Răduț, actual deputat, sunt multe semne de 

întrebare.

Ioan DUMITRESCU

Guvernul Orban a lansat 
miercuri Planul Naţional de 
I n v e s t i ţ i i  ş i  R e l a n s a r e  
Economică, document intitulat 
„Reclădim România„.

În contextul evenimentului 
de lansare, premierul a 
subliniat că liderii politici 
trebuie să iasă din „mlaştina 
demagogiei”, să nu mai 
promită „marea cu sarea” şi să 
ofere „praful de pe tobă”.

„Să vă prezint gândirea 
n o a s t r ă  a s u p r a  r o l u l u i  
Guvernului. E momentul ca 
liderii politici să iasă din 
mlaş t ina  demagog ie i  ş i  
populismului, din discursul 
Science Fiction care nu are nici 
o legătură cu reali tăţi le 
economice şi care creează 
aşteptări care nu pot fi onorate. 
Vremea în care politicienii 
promiteau marea cu sarea şi 
luna de pe cer şi ofereau praful 
de pe tobă trebuie să înceteze. 
Responsabilitatea în mesajele 
p u b l i c e  d i n  p a r t e a  
guvernanţilor şi a liderilor 
p o l i t i c i  t r e b u i e  s ă  f i e  
dominantă, iar din partea 
Guvernului trebuie să se audă 
adevărul, vocea raţiunii şi doar 
lucruri care într-adevăr pot fi 
realizate, bazate pe realităţi 
economice, pe un suport real 
de dezvoltare”, a afirmat 
Orban.

Premierul a mai subliniat că 
dezvoltarea economică trebuie 
să ducă la ridicarea nivelului de 
viaţă pentru fiecare cetăţean şi 

nu se poate baza decât pe 
i nves t i ţ i i ,  pe  c reş te rea  
competitivităţi i economiei 
româneşti, a companiilor din 
România.

„Guvernul trebuie să aibă 
viziune, voinţă, să mobilizeze 
resurse, să fie în dialog şi 
parteneriat cu mediul de 
afaceri pentru a găsi cele mai 
bune soluţii, pentru a asigura 
creşterea competi t iv i tăţ i i  
companiei româneşti. (…) 
România are o şansă uriaşă. 
Avem oportunităţi pe care mulţi 
nici măcar nu le-au identificat 
până astăzi, n-avem voie să 
ratăm nicio oportunitate, de la 
oportunitatea de a fi ţară 
europeană şi de a beneficia de 
sprijin din partea Uniunii 
Europene pentru dezvoltarea 
e c o n o m i c ă ,  p â n ă  l a  
oportunităţile care izvorăsc din 
resursele pe care le avem, 
până la oportunităţile care 
izvorăsc din diferitele plasări în 
zona geografică. Se produce 
un fenomen la nivel mondial de 
relocare a capacităţilor de 
producţie. România nu trebuie 
să stea pasivă, România 
trebuie să prezinte toate 
avantajele pe care le poate 
avea un investitor, dacă decide 
să investească în România, 
indiferent de unde vine el”, a 
spus Orban.

Totodată, Orban a a făcut 
apel la entitățile private, 
apreciind că Guvernul nu poate 
să asigure dezvoltarea țării fără 

sprijin:
„Un alt lucru care este 

extrem de important  în 
perioada care va veni: toate 
problemele pe care le-am avut 
a u  i z v o r â t  ş i  d i n t r - o  
neîncredere în forţele proprii. 
Încrederea în forţele proprii 
este fundamentală. Sigur, 
Guvernul nu poate singur să 
asigure dezvoltarea României, 

este nevoie de implicarea 
f i e c ă r e i  c o m p a n i i ,  d e  
implicarea fiecărui om care are 
i n i ţ i a t i v ă  î n  d o m e n i u l  
economic, în domeniul social, 
în domeniul cultural, în orice 
domeniu de activitate, pentru a 
crea acea energie de care are 
nevoie România pentru a 
f r u c t i f i c a  d e o s e b i t e l e  
oportuni tăţ i  cu care ne 
confruntăm astăzi”, a punctat 
acesta.

„Programul  „Reclădim 
România” e un program de 
i n v e s t i ț i i  ș i  s u s ț i n e r e  

economică.
Schimbarea modelului de 

dezvoltare economică – model 
bazat pe investiții, digitalizare, 
i n o v a r e ,  c r e ș t e r e a  
c o m p e t i t i v i t ă ț i i ,  a  
productivității.

Am constatat că accesul 
companiilor la capital, la 
resurse, la tot ce înseamnă 
resursele care pot fi mobilizate 

din fonduri europene, zona 
financiar-bancară este extrem 
de dificil și extrem de restrâsn. 
Din acest motiv am gândit de la 
începutul crizei să asigurăm 
cât mai multe lichidități pentru 
companii. Cele mai multe 
măsuri pe care le-am luat au 
urmărit acest obiectiv.

Vă anunț că în curând vom 
primi aprobarea și pentru 
schema de ajutor de stat pentru 
garantarea creditelor și care nu 
sunt IMM-uri.

O altă problemă pe care am 
constatat-o și pe care încercăm 

să o remediem este fluiditatea 
c i rcu la ț ie i  ban i lo r  în t re  
companii. Am gândit o schemă 
prin care să asigurăm creditul 
comercial.

În perioada care va veni 
trebuie să vă spun limpede că 
investițiile care se derulează de 
către Guvern, companiile 
statului se vor accelera, care 
trebuie să vină dintr-un 
management corect.

Nu putem să dezvoltăm 
infrastructura atât timp cât o 
procedură de licitație durează 
și 5 ani de zile.

Guvernul și administrația 
t rebu ie  să  îș i  sch imbe 
mentalitatea, o administrație 
care să accelereze toate 
procedurile necesare. Criteriul 
de evaluare a celui care 
lucrează în administrația 
publică trebuie să fie eficiența.

Guvernul și administrația 
trebuie să fie un partener al 
mediului de afaceri.

România are o șansă 
uriașă. Avem oportunități pe 
care unii nu le-au identificat 
până astăzi. Nu avem voie să 
ratăm nicio oportunitate.

Ne-am propus ca în maxim 
o lună de zile toate măsurile 
prevăzute în  programul  
economic să fie implementate 
prin adoptarea tuturor actelor 
normative. Ne-am propus ca 
toate măsurile să fie ușor 
accesibile și să fie disponibile 
digital.”, a mai spus premierul.

Guvernul a lansat planul economic „Reclădim România”

De ce tac pesediștiiProiect de lege care prevede că este interzisă 
discriminarea angajaților, adoptat



(urmare  din  pagina  1)
Pentru anul şcolar 2020-2021 se alocă 

suma de 517.549.000 de lei pentru Programul 
pentru şcoli al României, se alocă suma de 
517.549.000 de lei, din suma totală 
178.267.000 lei fiind prevăzuți pentru 
acordarea gratuită de lapte de consum şi 
produse lactate fără adaos de lapte praf, iar  
38.115.000 lei pentru derularea măsurilor 
educative aferente. O altă sumă de 
179.116.000 de lei este pentru acordarea 
gratuită de produse de panificaţie, exclusiv de 
la bugetul de stat, iar sprijinul pentru acordarea 
de legume și fructe proaspete este de 
76.332.000 de lei pentru acordarea gratuită de 
fructe şi legume şi 38.115.000 de lei pentru 
derularea măsurilor educative aferente. 

Programul pentru școlile României este co-

finanțat de Uniunea Europeană pentru 
perioada 1 august 2020-31 iulie 2021. Pentru 
anul şcolar 2020-2021, potrivit repartizării 
definitive a ajutorului financiar FEGA, România 
are alocată suma de 7.866.848 euro pentru 
acordarea gratuită către elevi de  fructe şi 
legume proapete  şi derularea măsurilor 
educative aferente şi de 10.771.254 euro 
pentru acordarea gratuită de lapte şi produse 
lactate şi derularea măsurilor educative 
aferente.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, prin Centrele judeţene, pune la 
dispoziţia solicitanţilor de ajutor formularistica 
şi documentaţia necesare aplicării măsurii de 
acordare a ajutorului financiar din Fondul 
European de Garantare Agricolă (FEGA)”. 

George  ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică, 
prezentat miercuri de Guvernul Orban, include emiterea de 
vouchere de vacanţă speciale pentru pensionari, destinate 
exclusiv tratamentelor balneoclimaterice, dar şi acordarea de 
stimulente agenţiilor de turism pentru fiecare turist străin care 
stă mai mult de 5 nopţi în România (incoming).

În scopul relansării economice a acestui sector de 
activitate, planul de relansare prevede şi alte tipuri de măsuri 
şi forme de sprijin. Astfel, din circa 1 miliard de euro care vor fi 
puşi la dispoziţia companiilor din domeniile afectate de criza 
provocată de pandemia SARS-CoV2, aproximativ 350 
milioane de euro ar putea merge spre companiile din 
HoReCa, turism şi transporturi.

Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică mai 
include acordarea de granturi operatorilor economici din 
turism pentru implementarea măsurilor de prevenţie 
împotriva virusului COVID-19, garantarea de către 
FNGCIMM a voucherelor acordate de către agenţiile de 
turism şi structurile de primire turistică pentru călătoriile 
anulate din cauza Covid-19 şi emiterea şi acordarea unor 
tichete speciale, destinate exclusiv consumului în unităţile de 
alimentaţie publică autorizate.

„În prima parte a anului 2020, au fost adoptate mai multe 
măsuri în sprijinul mediului de afaceri din sectorul turistic şi al 
turiştilor, dintre care amintim: prelungirea valabilităţii 
voucherelor de vacanţă emise în anul 2019 până la data de 
31 mai 2021; emiterea voucherelor de vacanţă pentru anul 
2020 se va face exclusiv pe suport

electronic; au fost atestate patru noi localităţi şi zone ca 
staţiuni turistice de interes naţional şi totodată, alte cinci 
localităţi ca staţiuni turistice de interes local în scopul sprijinirii 
investiţiilor prin finanţări nerambursabile; au fost completate 
criteriile de atestare a staţiunilor turistice; acordarea de 
facilităţi fiscale şi scutiri de impozite”, se menţionează în 
documentul lansat de Guvern.

Ajutor însumând 178
 de milioane de lei pentru producătorii 

și procesatorii de lapte!

În programul propriu de 
acţiuni al Inspectoratului 
Teritorial de Muncă Teleorman 
pentru anul 2020 este inclusă 
şi „Acțiunea de conştientizare 
şi control vizând modul de 
respectare a cerinţelor minime 
de securitate şi sănătate în 
muncă pentru asigurarea 
protecţiei lucrătorilor împotriva 
riscurilor legate de prezenţa 
agenţilor chimici periculoşi”.

Obiectivele acţiunii sunt: 
prevenirea îmbolnăviri lor 
profesionale şi a accidentelor 
de muncă generate de 
substanţe le per iculoase 
prezente la locurile de muncă; 
c r e ş t e r e a  g r a d u l u i  d e  
conştientizare cu privire la 
importanţa prevenirii riscurilor 
prezentate de substanţele 
periculoase; monitorizarea 
p u n e r i i  î n  a p l i c a r e  a  
prevederilor legale europene 
privind asigurarea securităţii şi 
sănătăţii lucrătorilor expuşi la 
substanțelor periculoase.

Agenţii chimici periculoşi 
generează riscuri majore la 

adresa securităţii şi a sănătăţii 
l u c r ă t o r i l o r ,  d e o a r e c e  
per ico le le  sunt  adesea 
invizibile sau nu sunt bine 
înţelese, putând fi cauzate de 
vapori, de pulberi sau de 
expuneri accidentale, de multe 
ori acestea nu sunt combătute 
corespunzător.

Obligaţiile angajatorilor 
l e g a t e  d e  u t i l i z a r e a  
chimicalelor la locul de muncă 
sunt prevăzute în primul rând 
în Directiva Agenţi Chimici 
(DAC) şi Directiva Agenţi 
Cancerigeni şi Mutageni 
(DCM), transpuse în legislaţia 
n a ţ i o n a l ă  p r i n  H G  n r.  
1.218/2006 privind stabilirea 
c e r i n ţ e l o r  m i n i m e  d e  
securitate şi sănătate în 
muncă pentru asigurarea 
protecţiei lucrătorilor împotriva 
riscurilor legate de prezenţa 
agenţilor chimici şi HG nr. 
1.093/ 2006 privind stabilirea 
c e r i n ţ e l o r  m i n i m e  d e  
securitate şi sănătate pentru 
protecţia lucrătorilor împotriva 
riscurilor legate de expunerea 

la agenţi cancerigeni sau 
mutageni la locul de muncă. 
Ambele hotarâri au suferit 
modif icăr i  ş i  completăr i  
ulterioare, ultima modificare a 
acestora fiind realizată prin  
HG nr.157/2020.

E v a l u a r e a  r i s c u r i l o r  
constituie o obligaţie legală 
pentru toţi angajatorii în cazul 
în care, la locurile de muncă, 
sunt prezente substanţe 
periculoase.

Angajatorii trebuie, de 
asemenea, să respecte o 
ierarhie specifică a măsurilor 
de prevenire: eliminarea, 
substituţia, măsurile tehnice, 
măsurile organizatorice şi, în 
final, protecţia individuală.

Acţiunea se desfăşoară la 
angajatori din toate domeniile 
de activi tate, iar I .T.M. 
Teleorman are în vedere 
realizarea de controale de 
ver i f icare  a  respectăr i i  
prevederilor legale la lucrul cu 
s u b s t a n ţ e  c h i m i c e  
periculoase.

Cornelia RĂDULESCU

 Potrivit unei hotărâri de 
Guvern, postată în dezbatere 
publică pe site-ul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, terenurile agricole 
situate în extravilan, aflate în 
domeniul public sau privat al 
statului și în administrarea 
Agenției Domeniilor Statului,  
vor fi cadastrate gratuit, din 
fonduri ce vor fi transferate de 
la Agenţia Naţională de 
Cadast ru  ş i  Publ ic i ta te  
Imobiliară (ANCPI).

”Se aprobă înfiinţarea unei 
activităţi finanţate integral din 
v e n i t u r i  p r o p r i i  p e n t r u  
finanțarea activităților de 
înregistrare sistematică a 
terenurilor agricole, situate în 
e x t r a v i l a n ,  d i n  c a d r u l  
Programului național de 
cadastru și carte funciară pe 

lângă Agenția Domeniilor 
Statului”, se arată în textul 
publicat  pe site-ul MADR. ” 
Astfel, din veniturile proprii 
realizate se asigură finanţarea 
lucrărilor de înregistrare 
sistematică ce vor fi iniţiate de 
Agenția Domeniilor Statului 
pentru terenurilor agricole, 
situate în extravilan, aflate în 
domeniul public sau privat al 
statului și în administrarea sa. 
Venituri le propri i  pentru 
cadastrare se constituie din 
sumele virate de Agenţia 
Naţională de Cadastru şi 
Publicitate Imobil iară în 
temeiul art.2 alin. .(6)-(9) din 
Legea cadastru lu i  ş i  a  
publicităţi i imobiliare nr. 
7/1996,  republ icată,  cu 
modificările și completările 
ulterioare. Vor fi efectuate 

l uc ră r i  de  cadas t ru  ș i  
înregistrare în Sistemul 
național de carte funciară a  
i m o b i l e l o r  a f l a t e  î n  
admin is t ra rea  ADS,  cu  
prioritate a terenurilor agricole 
care vor fi concesionate 
tinerilor fermieri. 

Terenuri  agricole ale căror 
contracte de arendă expiră în 
această perioadă, despre 
care, ministrul Agriculturii, 
Adrian Oros a semnalat în 
nenumărate rânduri că cei 
care le-au avut în concesiune 
de la  ADS achitau cele mai 

mici arende, redevențe sau 
chirii. Respectivele terenuri 
agricole, însumând circa 
300.000 de hectare, vor fi date 
în folosință tinerilor care se 
d e c i d  s ă - ș i  î n f i i n ț e z e  
exploatații agricole proprii și 
implicit să profeseze în 
agricultură, stabilindu-se în 
mediul rural. 

Ministerul Agriculturii și 
Dezvol tăr i i  Rura le face 
cunoscut faptul că  România 
beneficiază, în perioada 2015-
2020, de importante alocări 
financiare de la Uniunea 
E u r o p e a n ă  p e n t r u  
implementarea poli t ici lor 
agricole comune, fapt ce 
i m p u n e  l u a r e a  t u t u r o r  
măsurilor necesare pentru 
derularea fondurilor destinate. 

George ZAVERA

ITM Teleorman: 
Acțiune de conştientizare şi control

Cadastrarea în regim de urgență a terenurilor ADS, ce vor fi 
concesionate tinerilor fermieri!

Agențiile de turism primesc
 stimulente pentru fiecare străin

 care stă în România mai 
mult de cinci nopți
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Alexandria, Teleorman, Str. Abatorului, Nr.1 bis   Tel./ Fax: 0247/312.854; 314.575
E-mail: maraflorica@yahoo.com

S.C. MARA PROD COM S.R.L.
FABRICA 

DE 
PREPARATE 

DIN 
CARNE

VĂ OFERĂ ZILNIC:
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Mail: maraflorica@yahoo.com   www.motel-restaurant-mara.ro

Cazare: În camere double sau single room

Organizăm: Nunţi, Mese festive, Simpozioane, Recepţii, Petreceri pentru copii

Mobil: 0723.148.613; Tel/Fax. Receptie motel: 0247.443.308
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Modestă, rușinoasă și perseverentă. Așa se 

descrie Andreea Georgiana Delcea, eleva de 10 
din județul Teleorman. Tânăra este atât de 
modestă încât recunoaște că, deși stăpână pe 
cunoștințele sale, nici nu a îndrăznit să creadă 
că va fi unul din elevii cu 10 la examenul de 
Bacalaureat.

Perioada dificilă în care ne aflăm nu a 
influențat-o negativ pe tânără, pentru că, spune 
ea, s-a pregătit constant pentru examenul 
maturității. Georgiana iubește limbile străine, 
vorbește limba franceză și, în viitorul apropiat își 
dorește să mai învețe Germana, la Facultatea 
de Limbi și Literaturi Străine.

În urma centralizării rezultatelor, cel mai 

performant liceu la examenul de Bacalaureat 
din acest an la nivelul județului Teleorman este 
Colegiul Pedagogic ”Mircea Scarlat”. 89,5  la 
sută dintre candidații colegiului alexăndrinean 
care s-au prezentat la examen reușind să 
promoveze.

În județul Teleorman, s-au înscris 2446 
candidați, dintre care 1784 sunt din promoția 
curentă, iar 662 candidați sunt din promoțiile 
anterioare.

La cele trei probe scrise din cadrul 
Examenului de Bacalaureat, au participat 2284 
candidați, 162 au absentat și 5 candidați au fost 
eliminați.

C. DUMITRACHE

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Vouchere de 300 de lei pentru 100.000 de copiii care 
se legitimează la un club sportiv pentru practicarea 
sportului de performanță sunt prevăzute în planul 
Guvernului de relansare economică, document lansat în 
această seară de premierul Ludociv Orban și 
președintele Klaus Iohannis. Măsura este face parte din 
setul de măsuri sociale.

„Vouchere pentru copiii care se legitimează la un club 
sportiv pentru practicarea sportului de performanță – 
buget: 30 mil. lei

Obiectiv: acordarea de vouchere pentru copiii care se 
legitimează la un club sportiv pentru practicarea sportului 
de performanță și pentru achiziționarea de echipament 
sportiv.

Valoare estimată: 30 milioane lei
Sursa de finanțare: buget de stat
Beneficiari estimați: 100.000 copii”, prevede 

documentul citat.
Nu se știe când și cum vor fi acordate aceste 

vouchere.
To t  î n  p r o g r a m u l  p r e z e n t a t  a p a r e  ș i  

„construirea/modernizarea unui număr de 100 de terenuri 
multifuncționale și anexe pentru handbal, baschet, volei și 
tenis cu dimensiuni standardizate”. De asemenea, sunt 
prevăzute „lucrări de modernizare și dotarea cu 
echipamente specifice pentru palatele și cluburile elevilor 
și copiilor, cluburile sportive școlare, în valoare de 97 
milioane de lei”

Investițiile în dezvoltarea infrastructurii sportive 
însumează 13,5 miliarde de lei pentru perioada 2021-
2027, mai arată documentul citat. Acestea vizează atât 
realizarea de obiective pentru susținerea sportului de 
performanță, cât și revitalizarea sportului de masă, în 
special pentru copii și tineri. Astfel, în orizontul de timp 
2021-2027 sunt programate următoarele obiective de 
investiții:

Sport de performanță:
- construirea a 12 complexuri sportive cu o capacitate 

cuprinsă între 3.000-30.000 de locuri, cu o valoare totală 
a investițiilor de 3,5 miliarde de lei;

- construirea a 8 bazine olimpice, cu o valoare de 1 
miliard de lei;

- construirea a 5 săli polivalente, cu o capacitate 
cuprinsă între 5.000-16.000 de locuri, cu o valoare totală 
de 1,2 miliarde de lei;

- realizarea a 5 patinoare artificiale pentru competiții, 
în valoare totală de 300 milioane de lei.

Sport de masă:
- construirea a 250 săli de sport școlare, cu o valoare 

estimată de 3 miliarde de lei;
- construirea a 45 bazine didactice, cu o valoare 

estimată de 700 milioane de lei;
- construirea a 400 baze sportive, cu o valoare 

estimată de 1,8 miliarde de lei;
- construirea a 10 centre sportive de performanță 

pentru sporturi olimpice, care să cuprindă săli de 
antrenament, școală, internat, cantină, școală de 
antrenori, centru

medical, cu o valoare estimată de 2 miliarde de lei.”
Planul executivului mai menționează și „reabilitarea a 

40 de tabere școlare, cu o valoare totală de aproximativ 1 
miliard de lei; construirea a 40 de centre de excelență, 
informare și documentare pentru copii, cu o valoare totală 
de aproximativ 400 de milioane de lei.”

Colegiul Pedagogic ”Mircea Scarlat”, 
cel mai bun din județul Teleorman

Exper tu l  în  educaţ ie ,  
Ruxandra Manea, susține că 
Ministerul Educaţiei nu se 
poate lăuda cu numărul mare 
de medii de 10. Meritul nu este 
al sistemului de educaţie, ci al 
f a m i l i e i .  R e z u l t a t e l e  
examenelor naţionale ţin foarte 
mult de mediul în care elevul 
trăieşte şi învaţă, spune 

expertul.
Bacalaureatul din acest an 

este examenul contrastelor. 
Liceenii au reuşit să treacă 
examenul  matur i tă ţ i i  în  
proporţie de 62,9%, cea mai 
mică rată de promovare din 
ultimii şase ani.

În fruntea judeţelor cu cea 

mai mare promovabilitate este 
Cluj, cu 77,8%, urmat de Sibiu, 
cu 71,8%, şi Braşov, cu 71%. 
Capitala e departe de a ajunge 
la pragul de 70%, are doar 67 
de procente.

La coada clasamentului 
sunt judeţele Ilfov (32.2%), 
Giurgiu (42.4%), Mehedinţi 
(47.8%) şi Gorj (49.7%).

Surpriza vine din partea 
elevilor care au reuşit să obţină 
media „perfectă”. Sunt 232 de 
candidaţi care au luat 10, cei 
mai mulţi din ultimii şase ani.

În Bucureşti sunt 39 de elevi 
care au obţinut nota maximă la 
toate cele trei probe. La 
distanţă mare sunt judeţele 

Vâlcea şi Prahova, cu 16 note 
„perfecte”, şi Suceava, cu 13.

Din cei aproximativ 32.000 
de candidaţi înscrişi din 
promoţiile anterioare, doar 
puţin peste 6.500 dintre ei au 
reuşit să promoveze.

În mediul rural, situaţia este 
asemănătoare cu cea de la 
Evaluarea Naţională. Din cei 
aproximativ 50 de mii de 
candidaţi, doar jumătate au 
reuşit să ia medie de trecere.

Expe r tu l  î n  educa ț i e  
Ruxandra Manea spune, citată 
de Mediafax, că elevii de 10 nu 
reflectă calitatea sistemului 
educațional românesc, ci sunt 
rezultatul motivației lor și al 
eforturilor familiei.

„Contează mult unde te 
naşti, unde creşti şi cât 
investeşte familia în tine, ce 
noroc ai de un profesor sau 
a l tu l .  Note le  mar i  sunt  
r e z u l t a t u l  m o t i v a ţ i e i  
excepţionale a unor elevi, de 
multe ori susţinuţi de familie, 
prin meditaţii, însă ei nu sunt un 
standard, nu reflectă calitatea 
s i t e m u l u i  e d u c a ţ i o n a l  
românesc. Sunt şi profesori 
excepţionali care lucrează 
intens la clasă, însă şi ei sunt o 
excepţie, nu un standard”, a 
declarat Ruxandra Manea.

Vouchere de 300 de lei 
pentru copiii care se 

legitimează la un club sportiv 
pentru practicarea sportului

 de performanță

A început testarea naţională anti-COVID
Testarea naţională anti COVID-19 a început 

cu judeţul Ialomiţa, dar au fost recoltate şi 
câteva probe din Bucureşti, anunţă Adriana 
Pistol, directorul Centrului Naţional de 
Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, 
citată de News.ro.

Testarea ar urma să se încheie la sfârşitul 
lunii august şi este făcută cu cea mai avansată 
metodă disponibilă în acest moment. În toamnă, 
autorităţile vor avea o imagine cu privire la 
procentul românilor care au trecut prin infecţie, 
pe cele 8 regiuni de dezvoltare.

”Toate probele care sosesc sunt însoţite de 
un cod de bare, care este automat încărcat în 
platforma STS. Au început să se facă câteva 
prelevări în câteva locaţii. Prima este judeţul 
Ialomiţa şi câteva au fost efectuate şi în 
Bucureşti (…) Noi credem că la sfârşitul lunii 
august o să avem încheiate recoltările şi cea mai 

mare parte din rezultate la dispoziţie”, a declarat 
Pistol la Digi24.

Ea a precizat că astfel autorităţile vor şti care 
este procentul din populaţia României care a 
trecut prin infecţie pentru că are anticorpi.

Expert în educaţie: 

Meritul elevilor de 10 de la Bacalaureat nu este 
al sistemului, ci al familiei
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Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor 
Teleorman în luna mai 2020 a desfășurat 86 acțiuni de control 
și a cercetat un număr de 29 sesizări și reclamații.

Din totalul produselor controlate, în valoare de 376.470 lei, 
au fost depistate cu abateri produse în valoare de 70.504 lei, 
din care au fost oprite definitiv de la comercializare și retrase 
din circuitul consumului uman, produse în valoare de 1.706 lei 
și oprite temporar de la comercializare până la remedierea 
deficiențelor constatate, produse în valoare de 68.798 lei.

Dintre acțiunile efectuate, în 71 din cazuri a fost constatată 
nerespectarea prevederilor legale în domeniul protecției 
consumatorilor, fiind aplicate 47 amenzi contravenționale, în 
cuantum de 200.000 lei și 24 avertismente.

Dintre reclamațiile verificate, 20 s-au dovedit a fi întemeiate.
Ca urmare a soluționării reclamațiilor consumatorilor, a fost 

restituită acestora suma de 2.267 lei, reprezentând 
contravaloarea produselor/serviciilor reclamate.

Cornelia RĂDULESCU

Un scoțian le spune copiilor săi: Dacă sunteți cuminți, 

duminica va duc la cofetărie să vedeți cum mănâncă lumea 

prăjituri!

***

Bulă, beat, noaptea, pe strada Victoriei. Se opreste in 

fata Guvernului. Vine la el un politist:

– Circulati, nu aveti voie sa stationati.

– De ce, domnule politist?

- Deoarece este sediul Guvernului.

– Si ce daca, ba? Eu am bani sa cumpar toti parlamentarii, 

senatorii si ministrii. Apare si nevasta lui Bula.

– Scuzati-l domnule politist, asa face la betie. Cumpara 

toate rahaturile.

Pastila de râs

Românii au la dispoziție 
platforma ECOnsultare.ro, 
prin intermediul căreia pot 
v o t a  o n l i n e  p r o i e c t e  
importante de mediu și își pot 
exprima opini i le asupra 
acestora. Platforma a fost 
lansată de Ministerul Mediului 
și este primul instrument de 
consultare și voting online din 
România bazat pe un sistem 
Blockchain.

Prima consultare publică 
pe care Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor o va realiza 
p r i n  i n t e r m e d i u l  
ECOnsultare.ro va avea ca 
subiect sistemul garanție-
returnare. Prin acest sistem, la 
cumpărarea unei băuturi din 
magazin, se reține o garanție, 
care este ulterior înapoiată la 
returnarea ambalajului din 
sticlă sau PET al respectivului 
produs, tot în magazin. În 
acest fel, românii vor fi 
responsabilizați și motivați să 
returneze ambalajele din 
sticlă și PET, care vor lua, 
astfel, calea reciclării.

Astfel, întrebările la care 
cei care accesează platforma 
trebuie să răspundă sunt: 
Consideraț i  oportun ca 
magazinele să primească 
sticle/peturi/doze de aluminiu 
contra unei garanții financiare 
(sume de bani)? Care este 
valoarea garanției pentru care 
ați returna ambalajele la 
magazin?

„Sper ca o dată cu 
implementarea sistemului 
garanție-returnare să creștem 
gradul de reciclare, care 
momentan este de 14% și să 
ne apropiem cât mai repede 
de țintele pentru a fi la masă cu 
state le europene.  Este 
esențial să reușim să avem un 
grad mai mare de colectare și 
să nu vedem cantități imense 
de deșeuri pe suprafața 
lacurilor de acumulare din 
România. Noi suntem destul 
de avansați în procesul de 

elaborare a normelor de 
implementare.  Am avut 
nenumărate runde de discuții 
cu industria, a fost realizat 
chiar și un studiu la nivel 
național privind impactul, iar 
elaborarea Hotărâri i  de 
Guvern este în linie dreaptă. 
Conform legii, avem termen 

de implementare până la 
fârșitul acestui an. Suntem 
hotărâți și determinați să 
finalizăm înainte de acest 
termen. Tocmai de aceea, 
consultarea publicului este 
extrem de importantă pentru 
întregul proces. Fără sprijinul 
populației, un astfel de sistem 
nu va avea succes”, a declarat 
Coste l  A lexe,  min is t ru l  
Mediului, Apelor și Pădurilor, 
în conferința de presă de 
lansare a platformei.

D e  a s e m e n e a ,  
următoarele consultări publice 
vor avea ca temă înăsprirea 
sancțiunilor pentru tăierile 
i l ega le ,  managemen tu l  
speciei urs, cum creștem 
nivelul de protecție al ariilor 
protejate, precum și dacă 
demersurile întreprinse de 
MMAP pentru împădurirea 
terenurilor degradate se 
b u c u r ă  d e  s u s ț i n e r e a  

publicului. Astfel, întrebările 
pentru public se găsesc aici.

Platforma de consultare 
publică va crește gradul de 
democratizare al procesului 
decizional și va facilita, într-un 
mod interactiv, implicarea 
cetățenilor în stabilirea și 
ve r i f i ca rea  fezab i l i t ă ț i i  

proiectelor propuse, va 
asigura transparență în 
administrația publică centrală 
și locală și va presupune 
asumarea de către cetățeni a 
unui rol de participant activ în 
de f in i rea  ş i  abordarea  
problemelor comunității, au 
transmis autoritățile.

„Orice cetățean poate intra 
pe platformă, poate aduce 
argumente, poate vota pentru 
a avea o bună reprezentare a 
ideilor sale. Îi încurajăm pe toți 
r o m â n i i  s ă  i n t r e  p e  
econsultare.ro, să-și facă cont 
și să participe activ la politicile 
de mediu. Mă bucur ca 
Ministerul Mediului, Apelor și 
P ă d u r i l o r  d e v i n e  u n  
deschizător de drumuri pentru 
democratizarea procesului 
decizional, la nivel național și 
european”, a spus ministrul 
Costel Alexe.

Închiriez spațiu comercial 120 mp, în Alexandria, str. Al. Ghica. Relații la telefon 
0766.227.674.

***
Familia Mîndroceanu vinde casa de la Țigănești, preţ  casă 60.000 Euro/Negociabil. 

Telefon: 0762/660.254.
***

Vând teren intravilan la intrare în comuna Nanov, suprafața 1000 m.p. (la 300 m de 
Alexandria). 0762/660.254

***
Închiriez sau vând spațiu comercial, suprafață 60 mp, în Alexandria, strada 

Independenței, parter. Relații la telefon 0722.622.453.

Anunţuri

Vând casă în Alexandria, str. I. Creangă nr. 25 Bis, deschidere 12 m, suprafață 500 mp, 
compusă din 3 dormitoare, sufragerie, bucătărie, 2 băi, beci, centrală proprie. Preț negociabil. 
Telefon: 0721.217.130.

Anunţ

Ștefan P. Daniel Întreprindere Individuală, cu sediul în Alexandria, jud. Teleorman, CUI 
42703022, F34/158/2020, pierdut Certificat de inregistrare seria B nr. 4144540 și Certificat 
constatator nr. 10928/24.06.2020. Le declar nule.

Anunţ

Bucureștiul s-a clasat pe 
locul 7 în ediția inaugurală a 
topului orașelor viitorului cu 
mare potenț ia l  pr iv ind 
dezvoltarea start-up-urilor, a 
industriei IT și a investițiilor în 
inovație. Topul a fost realizat 
d e  f D i ,  o  d i v i z i e  d e  
consultanță a publicației 
Financial Times, potrivit unui comunicat de presă al instituției.

Primele locuri ale clasamentului sunt ocupate de Londra, 
Paris, Dublin, Amsterdam, Berlin, Munchen și București. 
Următorul oraș din Europa Centrală și de Est prezent în top este 
Varșovia (locul 14).

Divizia de consultanță a Financial Times a colectat date din 76 
de orașe europene pe cinci coordonate: potențial economic, 
inovare și atractivitate, investiții străine, eficiența costurilor și 
mediul de dezvoltare pentru strart-up-uri.

Clasamentul a fost realizat de Financial Times în parteneriat 
cu TNW (The Next Web) – o companie de media, evenimente şi 
informaţii bazate pe noile tehnologii şi startup-uri.

Studiul a realizat și un clasament separat privind eficiența 
costurilor investițiilor în IT, care clasează municipiul Iași pe locul 
secund în Europa, iar Clujul – pe locul 3. Primul loc e adjudecat de 
Skopje, capitala Macedoniei. Bucureștiul se clasează pe locul 
șase în acest clasament.

CJPC Teleorman:  

Activitatea desfășurată

București, locul 7 în Europa 
în topul Financial Times al 

orașelor viitorului

Românii își pot exprima
 părerile despre proiecte de mediu 

pe o platformă online



1886: Karl Benz 

dezvăluie oficial 

"Benz Patent 

Motorwagen " ,  

privit ca primul 

automobil, un 

vehicul conceput 

pen t r u  a  f i  

propulsat de un 

motor.

1898: Joschua 

Slocum devine 

primul navigator solitar care realizează înconjurul complet al 

Pământului.

1900: A avut loc prima ascensiune a unui dirijabil (zepelin). 

Ferdinand, conte von Zeppelin (1838–1917), constructor 

german de dirijabile, a fost primul care a folosit motorul cu 

combustie internă pentru propulsia dirijabilelor.

1932: S-a născut Coca Andronescu, actriță română de 

teatru și film (d. 1998).

1933: A murit Mihail Șuțu, istoric român, membru al 

Academiei Române (n. 1841).

1969: A murit Brian Jones, muzician englez, compozitor și 

producător (The Rolling Stones) (n. 1942).

1971: A murit Jim Morrison, solistul trupei The Doors (n. 

1943).
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07:00 Telejurnal matinal 10:00 
Ca'n viaţă 11:00 Yanxi, palatul 
suspinelor 12:30 Parlamentul 
R o m â n i e i  1 3 : 0 0   E d i ţ i e  
specială13:30 Catherine-bucătar in 
Irlanda 14:00 Telejurnal 15:00 Opre 
Roma 16:00 EURO polis 17:00 Yanxi, 
palatul suspinelor 18:00 Exclusiv în 
România 18:50 Bibliotecarii 20:00 
Telejurnal 21:10 Regii blestemați 
23:00 Telejurnal 00:00 Bibliotecarii 
01:10 Regii blestemați

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 3 Iulie

Se pare ca nu aveti 
nici un moment de 
ragaz. Sunteti foarte 
ocupat, dar gratie 
i m a g i n a t i e i  s i  
ingeniozitatii de care 
dati dovada, reusiti sa 
realizati tot ce v-ati 
propus. 

Aveti noroc si sunt 
sanse sa depasiti cu 
u s u r i n t a  o r i c e  
dificultate. Relatiile 
sentimentale sunt 
f o a r t e  b u n e .  Va  
r e c o m a n d a m  s a  
acordati mai multa 
atentie celor mici.

Sunteti hotarat sa 
porniti o afacere, dar 
nu va ajung banii. 
Daca va puneti la 
lucru imaginatia si 
creat ivatea, avet i  
sanse sa obtineti 
s u m a  n e c e s a r a .  
Evitati calatoriile lungi.

Puteti sa va faceti 
planuri de viitor si sa 
va afirmati pe plan 
social. Va simtit i  
f o a r t e  b i n e  i n  
compania prietenilor 
si a persoanei iubite. 
N u  l u a t i  d e c i z i i  
importante in graba!

Dimineata sunteti 
cam visator si este 
posibil sa neglijati 
probleme importante. 
Va sfatuim sa nu 
incepeti activitati noi, 
pentru ca exista riscul 
s a  l u a t i  d e c i z i i  
neinspirate. 

Cei din jur va 
a p r e c i a z a  
creativitatea. Ar fi bine 
sa o folositi pentru a 
va rezolva problemele 
de serviciu si de 
afaceri. Dupa-amiaza, 
primiti vizita unor 
prieteni de familie.

Nu prea sunteti 
comunicativ si ar f bine 
sa amanati intalnirile 
de afacer i .  Avet i  
nevoie de relaxare. 
Daca vi se ofera 
ocazia sa mergeti intr-
o vizita, nu stati mult 
pe ganduri!

Aveti succes in 
activitati casnice si in 
societate. Partenerul 
de viata si colegii va 
apreciaza ideile. Aveti 
o deosebita capacitate 
de comunicare si 
rezolvati cu usurinta 
problemele. 

C a p a c i t a t e a  
creativa deosebita va 
indeamna sa incepeti o 
activitate noua. Puteti 
avea succes pe plan 
i n t e l e c t u a l  s i  
sentimental. Parcurgeti 
o perioada favorabila 
exprimarii artistice. 

BERBEC

Dimineata sunteti 
mai sensibil decat de 
obicei. Va recomandam 
sa fiti prudent in tot ce 
faceti. Ar fi bine sa nu 
promiteti nimic, daca 
nu sunteti sigur ca 
puteti sa va tineti de 
cuvant. 

P o t  i n t e r v e n i  
schimbari importante, 
c a r e  v a  o f e r a  o  
multime de satisfactii. 
Activitatea intelectuala 
intensa si creativitatea 
iesita din comun va 
ajuta sa aveti succes 
pe plan social. 

Suntet i  p l in de 
optimism si aveti o 
i m a g i n a t i e  
debordanta. Inclinatiile 
artistice va ajuta sa va 
afirmati in societate. 
Seara, este posibil sa 
suferiti o dezamagire 
sentimentala. 

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 
Vorbeşte lumea 13:00 Ştirile Pro 
Tv 14:00 Lecţii de viaţă 15:00 La 
Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00 
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro 
Tv - ● Sport ● Vremea 20:30 Las 
fierbinți 21:30 Sherlock Holmes: 
Jocul umbrelor 00:00 Sucker 
Punch: Evadare din realitate 
02:00 Las fierbinți 03:00 Lecţii de 
viaţă

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
12:00 Observator  14:00 
Mireasa 16:00 Observator 
17:00 Acces direct 19:00 
Observator - Sport/Meteo 
20:30 Chefi la cuțite - (re-run 
sezon 5) 23:30 Kung Fu Yoga 
01:30 Observator 02:30 Acces 
direct  04:00 Sacrificiul 06:00 
Observator - Sport/Meteo

08:15 Pastila de râs 09:15 
K o s e m  11 : 0 0  P u t e r e a  
dragostei 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
15:00 Teo Show 17:00 Puterea 
dragostei 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Mă numesc Zuleyha 
22:00 Patria mea esti tu 23:30 
Știrile Kanal D 00:30 Puterea 
dragostei 03:00 Teo Show

07:20 Familia 10:00 Starea 
naţiei – Special 11:30 Camera 
de râs 14:00 Camera de râs 
15:05 Focus 16:00 Familia 
18:00 Focus 18 19:00 Trăsniți 
20:00 Atunci i-am condamnat 
pe toți la moarte 22:00 Virus 
mortal 00:00 Atunci i-am 
condamnat pe toți la moarte 
02:00 Cetatea femeilor

08:15 Amintiri dureroase 
10:30 La bloc 12:45 Hei, 
băiete! Hei,  fato! 14:30 
Proiectul Meduza 16:30 Neil 
Young: Muzica unei vieţi 18:15 
La bloc 20:30 Ultima călătorie 
22:30 Un ghem de minciuni 
0 1 : 0 0  Te l e p o r t a ț i  î n  
adolescență 2 02:45 Un ghem 
de minciuni 04:45 La bloc 
06:30 La Maruţă

08:00 Paşaport de România 
09:00 Cireșarii 10:00 Câştigă 
România! 11:00 Iubire dincolo de 
timp 12:00 Telejurnal  13:00 Cultura 
minorităţilor 13:30 Pescar hoinar 
14:00 Paşaport de România 15:00 
Vlaşinii - Darul împărătesc 16:00 
Iubire dincolo de timp 17:00 
România…în bucate 17:40 Vara 
amintirilor 19:00 Telejurnal 20:00 
Gala Umorului 22:00 Drag de 
Romania mea! 00:00 Femei de 10, 
bărbați de 10

08:15 Turistul 09:55 Lupta 
pentru egalitate 11:50 Excursie 
cu surprize 13:25 Proiectul 
Almanac 15:10 Permis de 
căsătorie 16:35 Kate și Leopold 
18:30 Alpha 20:00 Mary regina 
Scoției 22:00 Zi de naștere 
mortală 2 23:40 Con Air - Avionul 
Condamnaților 01:30 Django 
dezlănțuit 04:10 Mary regina 
Scoț ie i  06:10 Permis de 
căsătorie
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Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp 
de pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA 
vine la tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită în contul 
RO55CECETR0101RON0427628, deschis la CEC BANK Alexandria suma 
aferentă lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia 
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. 
L4 sau pe fax. 0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna 
următoare ziarul MARA vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
Vârsta ______ Profesia __________________________________________ 
Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________ 
Domeniul de activitate __________________________________________
CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
Vei primi abonamentul la adresa:
Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____ Ap. _____
Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARA începând cu luna 
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Redactor şef: Emil PETRESCU
Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

Redactori: Claudiu DUMITRACHE, Cornelia RĂDULESCU,  
Gheorghe PIETREANU, Ioan DUMITRESCU, 

Mihail TĂNASE, Carmen ROBESCU
Tehnoredactor: Ionuţ CĂRUŢĂ

Orice neregulă, orice problemă, orice necaz pot fi 
sesizate reporterului de servici la numărul de telefon: 0763.801.083

Alexandria, str. Libertăţii, nr. 271, bl. L4, jud. Teleorman 
Telefon director executiv: 0763.801.083

E-mail: ziarulmara@email.com
www.ziarulmara.ro

Tipărit la Tipografia “MARA”



Restaurantul “Riviera” din cadrul Complexului turistic “Mara” organizează la cererea 
dumneavoastră nunți, botezuri, simpozioane, baluri, banchete, orice tip de recepție și 
sărbătorirea oricăror evenimente din viața dumneavoastră.

În mod excepțional, Restaurantul “Riviera” vă oferă în anul 2020 posibilitatea de a 
organiza în zilele de sâmbătă și duminică nunți și botezuri, indiferent de numărul 
invitaților.

Pentru relații suplimentare vă așteptăm la sediul unității din zona Peco 

sau la telefon: 0723.148613.
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Marius Șumudică, antrenorul echipei turce 
Gaziantep, a vorbit în termeni laudativi despre 
Denis Alibec. 

Pe picior de plecare de la Astra Giurgiu, 
atacantul constănțean îl fascinează, în 
continuare, pe fostul său antrenor. După ce s-a 
exprimat excelent în partida cu FCSB, scor 3-2, 
Denis Alibec și-a manifestat din nou intenția de 
părăsi trupa lui Ioan Niculae. 

Marius Șumudică, antrenor cu care Alibec a 
avut o relație specială, n-a tăiat punțile de 
legătură cu căpitanul Astrei, dar susține că nu-l 
poate lua în Turcia.

Marius Șumudică, despre Denis Alibec 
La Gaziantep mai joacă Junior Morais, Alin 

Toșca și Alex Maxim, împrumutat de la Mainz. 
”Alibec este un jucător care se naşte rar, are 

calitate mare de tot. Dacă l-ai câştigat ceea ce 
poate să-ţi dea înapoi este înzecit în fotbal. 
Trebuie să fii atât de dibaci cât să-l câştigi 
sufleteşte. Pentru mine Alibec este numărul 1 
ca şi atacant, ceva extraordinar.

L-am avut, ştiu ce poate. Îmi doresc din tot 
sufletul să plece. Eu am tot încercat, dar nu 
dispun de bugetul necesar pentru a-l transfera. 
Mi-aş dori mâine să lucrez cu Alibec, dar din 
păcate nu ne permitem să lucrăm cu Alibec", a 
spus Şumudică.

Alibec, despre fanii FCSB: ”E lipsă de fair-
play, nu am vrut eu să plec de acolo”

Atacantul Astrei, Denis Alibec, a vorbit la 
finalul ultimului meci și despre gestul pe care l-a 
făcut după golul de 3-2, ”dedicat” fanilor FCSB-
ului.

”M-au înjurat în ultimul meci. Au spus că am 
jucat acolo și am dat gol contra Stelei. Când 
eram acolo mă aplaudau, mă iubeau. După să 
înjuri un jucător e lipsă de fair-play și de 
omenie, că nu am vrut eu să plec de acolo.

Nu am vrut eu, am fost dat afară. Nu știu 
dacă aș mai fi rămas, s-au strâns multe. 
Important e că am revenit și mi-am relansat 
cariera aici”, a mai declarat Alibec.

SPORT

România și Islanda se vor lupta pentru un loc la 
Campionatul European din 2021, dar până atunci nordicii au 
făcut o schimbare de look.

Federația din Islanda a prezentat noua stemă a echipei 
naționale printr-un clip video spectaculos, unde se regăsesc 
imagini de arhivi și povești din mitologia nordică.

Mirel Rădoi a anunţat când va pleca de la naţionala 
României

Antrenorul i-a înştiinţat deja pe oficialii FRF că va pleca de 
la naţională după Cupa Mondială din 2022. Mirel Rădoi 
susţine că nu îşi va prelungi actuala înţelegere, deoarece 
vrea să preia o echipă de club.

"După expirarea actualului contract, vreau să preiau o 
echipă de club. Am anunțat conducerea FRF că ultima 
prezență va fi la Campionatul Mondial din 2022.

Ei trebuie să înceapă cu ceva timp înainte deja să caute și 
să gândească ce urmează pentru națională din acel 
moment.", a declarat Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi a fost numit selecţioner în noiembrie 2019 şi 
are un salariu anual de 240.000 de euro. Predecesorul său, 
Cosmin Contra, încasa 390.000 €, iar Daum avea 500.000 €.

Dan Petrescu poate sta liniștit. Giedrius Arlauskis (32 de 
ani) va rămâne la CFR Cluj pentru a se bate la campionat.

Portarul lituanian a decis să își prelungească înțelegerea 
cu gruparea din Gruia pentru încă o lună, până la finalul 
campionatului, după care va merge la noua sa echipă, Al-
Shabab, scrie GSP.ro. Lituanianul, ajuns deja la o vârstă 
înaintată, a obținut un contract mai bun în țările arabe și va 
pleca după trei ani de la CFR.

Două titluri de campion și o Supercupă a României a 
cucerit Arlauskis cu CFR Cluj. în România, portarul lituanian 
a mai fost campion și cu FCSB și Unirea Urziceni, și mai are o 
Cupă a României cu actuala vicecampioană.

Ce a declarat Dan Petrescu după meciul cu Universitatea 
Craiova: ”Dacă pleacă, ne va fi foarte greu”

”Înaintea meciului, mi-a spus că-mi va da un răspuns 
săptămâna viitoare dacă va prelungi sau nu cu noi. Dacă 
Arlauskis pleacă, ne va fi foarte greu pe acest final de sezon.

Mai sunt cinci meciuri, dar nici nu-l poți ține pe om dacă 
are ofertă”, a spus Dan Petrescu, după meciul de duminică 
seară.

Islandezii fac spectacol
 înaintea barajului cu România. 

Imaginile au devenit virale

Veste bună pentru Dan 
Petrescu! Arlauskis va rămâne

 la CFR Cluj până la 
finalul sezonului

Internaţionalul român Vlad 
Chiricheş a fost integralist în 
partida pe care echipa sa, 
Sassuolo, a câştigat-o în 
deplasare, cu scorul de 3-1, în 
faţa formaţiei Fiorentina, 
miercuri seara, în cadrul etapei 
a 29-a din Serie A.

Oaspeţii au condus cu 3-0, 
graţie golurilor marcate de 
Gregoire Defrel (24, 35) şi Mert 
Muldur (61), gruparea "viola" 
reducând din handicap în 
finalul reprizei secunde, prin 
Patrick Cutrone (90).

Sassuolo, rezultate mari cu 

Vlad Chiricheș în teren
Vlad Chiricheș a revenit pe 

teren în urmă cu două etape, în 
meciul cu Internazionale, de la 

Milano. Românul a jucat 78 de 
minute atunci, iar Sassuolo a 
smuls un punct nesperat, după 
un spectaculos 3-3.

Etapa trecută, Chiricheș a 
jucat numai 15 minute în 
remiza cu Verona, un alt 3-3. 
De această dată, Chiricheș a 
fost integralist, iar Sassuolo a 
câștigat un meci important, 3-1 
cu Fiorentina.

În urma acestui succes, 
Sassuolo și-a consolidat 
poziția 12 în Serie A, fiind chiar 
deasupra Fiorentinei. Cu 37 de 
puncte, echipa antrenată de 
Roberto De Zerbi, ex-CFR 
Cluj, e scăpată de grijile 
retrogradării, dar nici nu poate 
spera la Europa League.

Sparta Praga, cu portarul român Florin Niţă 
pe banca de rezerve, a cucerit Cupa Cehiei, 
miercuri seara, după ce a învins-o în finală pe 
Slovan Liberec cu scorul de 2-1, pe terenul 
acesteia.

Slovan, la care mijlocaşul Alexandru Băluţă 
a fost titular şi a evoluat 74 de minute, a deschis 
scorul prin Jakub Pesek (50), dar Sparta a 
reuşit să întoarcă rezultatul prin golurile 

semnate de suedezul David Moberg-Karlsson 
(65) şi de gabonezul Guelor Kanga (73 - 
penalty). Slovan a terminat meciul în zece 
oameni, după eliminarea lui Iman Rondic (89).

Această este a şaptea Cupă a Cehiei din 
palmaresul echipei Sparta Praga, precedenta 
datând din 2014.

Slovan Liberec a jucat a cincea sa finală de 
Cupă, având două trofee în palmares.

Șumudică îl vrea, dar nu și-l permite. 
"L-am avut, știu ce poate"

Alexandru Băluță, învins în finala Cupei Cehiei.
 Sparta Praga a cucerit trofeul

Chiricheș, talisman pentru Sassuolo. Ce rezultate
 a înregistrat echipa de la revenirea fundașului român
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